Optreden van de politiediensten in het kader van het MB van 13
maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken (hierna “het MB”)
De minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken (hierna “de minister”) heeft een besluit
uitgevaardigd met maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te
gaan.
Wettelijke basis:
Artikel 11 van de wet op het politieambt (hierna “WPA”):
“ Onverminderd de bevoegdheden die hun zijn toegekend door of krachtens de wet, oefenen
de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur de bevoegdheden van de burgemeester
of van de gemeentelijke instellingen in subsidiaire orde uit wanneer deze, al dan niet vrijwillig,
hun verantwoordelijkheden niet nakomen, wanneer de verstoring van de openbare orde zich
uitstrekt over het grondgebied van verscheidene gemeenten of, wanneer, ook al is de
gebeurtenis of de situatie slechts in een enkele gemeente gelokaliseerd, het algemeen belang
hun tussenkomst vereist. De bij het eerste lid bedoelde bevoegdheden betreffen maatregelen
van bestuurlijke politie in de zin van artikel 3, 1°, behalve diegene die het voorwerp uitmaken
van artikel 42 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.”

Art. 182 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (hierna “wet civiele
veiligheid)
“ De minister of zijn gemachtigde kan in geval van dreigende omstandigheden de bevolking,
ter verzekering van haar bescherming, verplichten zich te verwijderen van plaatsen of streken,
die bijzonder blootgesteld, bedreigd of getroffen zijn, en degenen die bij deze maatregelen
betrokken zijn een voorlopige verblijfplaats aanwijzen; om dezelfde reden kan hij iedere
verplaatsing of elk verkeer van de bevolking verbieden.
Dezelfde bevoegdheid wordt toegekend aan de burgemeester.”
Dit artikel geldt ten aanzien van alle personen die aanwezig zijn op de plaats delict.
De strafsanctie staat vermeld in art. 187 van de wet civiele veiligheid:
“Weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die met toepassing van artikelen
181, § 1 en 182 zijn bevolen, wordt in vredestijd gestraft met gevangenisstraf van acht dagen
tot drie maanden, en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of met één
van die straffen alleen.

In oorlogstijd of in daarmede gelijkgestelde perioden wordt weigering of verzuim zich te
gedragen naar de maatregelen die met toepassing van artikel 185 zijn bevolen gestraft met
gevangenisstraf van drie maanden tot zes maanden en met geldboete van vijfhonderd euro
tot duizend euro, of met één van de straffen alleen.
De minister of, in voorkomend geval, de burgemeester of de zonecommandant, kan bovendien
de genoemde maatregelen ambtshalve doen uitvoeren, op kosten van de weerspannige of in
gebreke gebleven personen.”
Optreden op het terrein / procedure:
Bij vaststelling van niet-naleving van de maatregelen (zie bijlage):

o

elke overtreder identificeren en informeren / sensibiliseren;

o

de eventuele getuigen identificeren en informeren / sensibiliseren;

o

het formele bevel geven tot het stopzetten van de activiteiten, tot het kennisnemen
van het bevel, tot het verlaten van de plaats delict en desgevallend tot het sluiten van
de inrichting (zie model in bijlage);

o

opstellen van proces-verbaal volgens de procedure Salduz 3 wegens :
- negeren van de maatregelen bedoeld in het MB, en dit op basis van art. 187
van de wet civiele veiligheid;
- en desgevallend in geval van samenloop met andere misdrijven.

o

wanneer dit volstaat om de bevolen maatregelen na te leven: einde interventie +
interventiefiche aanvullen;

o

wanneer dit niet volstaat om de bevolen maatregelen na te leven: officier bestuurlijke
politie (de OBP) contacteren, die de nodige richtlijnen zal geven;

Het politiebevel tot sluiting wordt naderhand door de OBP ter kennis gebracht aan de
burgemeester, conform artikel 5/2 van de WPA.
Informatieverplichting
De lokale politie informeert de burgemeester en de minister via het Nationaal Crisiscentrum
(cgccr@ibz.fgov.be) over de gedane tussenkomsten.
Bijlage:
o Model van politiebevel

Bevel tot stopzetten van de activiteiten, tot kennisname van het bevel, tot
verlaten van de plaats delict en desgevallend tot sluiten van de inrichting
Gelet op het besluit van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken van 13 maart 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken;
Gelet op de volgende vaststellingen van de politie:
o
o
o
o

Vaststeller (naam en graad): ……………………………………………………………………………………
Te (adres): ………………………………………………………………………………………………………………
Op (datum en uur): …………………………………………………………………………………………………
Het voornoemde besluit bepaalt het volgende :
Artikel 1. § 1. Worden verboden tot en met 3 april 2020:
a) de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke,
folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
b) de schooluitstappen en de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en
vanaf het nationaal grondgebied;
c) de activiteiten van de erediensten.
§ 2. In afwijking van paragraaf 1, worden activiteiten in intieme of familiale kring en
begrafenisceremonies toegestaan.
Art. 2. § 1. Worden gesloten tot en met 3 april 2020 de inrichtingen die behoren tot de
culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector.
§ 2. In afwijking van paragraaf 1 mogen de hotels open blijven, met uitzondering van
hun eventuele restaurant.
§ 3. Levering aan huis en om mee te nemen zijn toegestaan.
Art. 3. § 1. Worden gesloten op zaterdag en zondag, tot en met 3 april 2020, alle
winkelcentra, winkels die niet voor de voeding bestemde producten verkopen en
handelszaken.
§ 2. In afwijking van paragraaf 1, mogen apotheken open blijven, volgens de
gebruikelijke dagen en uren.
§ 3. Voedingswinkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren.
Art. 4. De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden
geschorst tot en met 3 april 2020.

o Vaststellingen :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
geeft de politieambtenaar
rijksregisternummer):

het

bevel

aan

de

overtreder

(Naam,

voornaam,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………om:
-

de activiteiten onmiddellijk stop te zetten;
kennis te nemen van huidig bevel;
de plaats delict naderhand te verlaten;
desgevallend de inrichting onmiddellijk te sluiten.

……………………………………………………… (handtekening politieambtenaar)

Betekening van het bevel:
Ondergetekende verklaart dit bevel te hebben begrepen.
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………….
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………
Overtreder weigert te tekenen ⃝
Handtekening van de politieambtenaar
………………………………………

